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Liðlega tvítugur vitavörður á
Glatarvita með tvö ung börn

– sjá bls. 10-13.

„Á þessu stóra heimili lærði maður samhjálp í verki því að
mamma saumaði á fullt af börnum, ekki bara á okkur.
Þarna deildu menn mat, þegar einhver fékk fisk eða
fugl, þá var þessu deilt með öðrum. Fólk átti ekki pen-
inga í Kópavoginum í gamla daga,“ segir Jóna
Benediktsdóttir, aðstoðarskólastjóri og fráfarandi
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ í viðtali við BB.
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Selja 1.200 tonna kvóta
Ísfirðingurinn Gunnar Torfa-

son og Bolvíkingurinn Ólafur
Jens Daðason, hafa selt öll hluta-
bréf sín í fyrirtækinu Völusteini
ehf., í Bolungarvík. Völusteinn
gerir úr línubátinn Hálfdán Ein-
arsson ÍS. Á bátnum eru 1.200
þíg.tonn kvóti. Gunnar vildi í
samtali við blaðið, ekki gefa upp
söluverðið en kunnugir menn í
sjávarútvegi segja verðmæti báts
og kvóta ekki undir tveimur millj-
örðum króna. Kaupandinn er

Fiskmarkaður Vestfjarða. Völu-
steinn átti 20% hlut í fiskmark-
aðnum og fylgdi hluturinn með í
kaupunum. Gunnar og Ólafur
Jens eru því hættir afskiptum af
útgerð í Bolungarvík.

Eigendur Fiskmarkaðs Vest-
fjarða eru fyrirtækin Salting ehf.,
Jakob Valgeir ehf., og Blakknes
ehf., öll í Bolungarvík. Gunnar
segir ástæðu sölunnar vera þá að
hann vilji einbeita sér að upp-
byggingu á Flateyri þar sem hann

í félagi við Ólaf Jens rekur fyrir-
tækið Valþjóf ehf., sem gerir út
línubátinn Hrólf Einarsson ÍS.
„Við höfum rekið Völustein í
fimm ár og reksturinn í góðum
málum en við mátum það svo að
best væri að einbeita sér að upp-
byggingunni á Flateyri. Mark-
miðið er að byggja upp útgerðina
hægt en örugglega eins og í Bol-
ungarvík,“ segir Gunnar.

Aðspurður hvort ekki hafi
komið til tals að flytja rekstur

Völusteins og kvótann til Flat-
eyrar segir Gunnar það heilla-
vænlegast að raska ekki góðum
rekstri  fyrirtækisins. „Það vinna
tuttugu manns hjá fyrirtækinu í
Bolungarvík og mikilvægt að
koma ekki róti á þau störf.“ Hjá
Valþjófi á Flateyri vinna nú sex
manns og segir Gunnar útgerðina
ganga vel. „Við löndum sirka
helmingi af öllu lönduðum afla á
Flateyri og leggjum bæði upp
hjá Arctic Odda og Fiskmarkaði

Vestfjarða.“
Gunnar Torfason gerir einnig

út rækjubátinn Eið á Ísafirði í
félagi við Ólaf Jens og Örn bróður
sinn, Torfason og segir hann eng-
ar breytingar fyrirhugaðar á út-
gerð hans.

Rækjuvertíðin hafi gengið vel
í Ísafjarðardjúpi, góð veiði og
rækjan dreifð um Djúpið. Eiður
leggur upp hjá rækjuverksmiðj-
unni Kampa á Ísafirði.

– smari@bb.is

Fasteigninni haldið í ákveðinni „gíslingu“
Óskað hefur verið eftir fyrir-

töku mál hjá Matsnefnd eignar-
námsbóta vegna Seljalandsvegar
102 á Ísafirði. Ísafjarðarbær tók
eignina eignarnámi í desember
síðastliðnum en sveitarfélagið
hafði um nokkurt skeið rætt við
eigendur fasteignarinnar um kaup
vegna ofanflóðavarna neðan
Gleiðarhjalla en ágreiningur
hefur verið um fjárhæð eignar-
námsbótanna. Í beiðni lögmanns
eigendanna, Huldu R. Rúriks-
dóttur hrl., um fyrirtöku málsins
til matsnefndarinnar segir meðal
annars að tæplega tvö ár séu liðin
frá því að umbjóðendur hans var
kunnugt um að Ísafjarðarbær
hygðist kaupa eignina eða taka
hana eignarnámi. Á þeim tíma
hafi þeir margsinnis þurft að yfir-
gefa heimili sitt vegna hættu á
snjóflóðum og þau hafi ekki getað
selt eða gert nokkrar aðrar ráð-
stafanir með eignina.

„Jafnvel hefur bæjarfélagið

látið að því liggja í bréfum til um-
bjóðenda minna að bæjarfélagið
getið dregið það til ársins 2020
að ganga frá kaupum fasteignar
þeirra. Fasteign umbjóðenda
minna er á meðan í ákveðinni
„gíslingu“, þ.e. hendur umbjóð-
enda minna eru með öllu bundn-
ar,“ segir m.a. í beiðni lögmanns-
ins. Þá segir enn frekar að réttur
umbjóðenda hennar til að tala
máli sínu um verðmæti fasteign-
arinnar hafi ekki verið virtur og
að bæjarfélagið hafi ekki viljað
raunverulegar sáttatilraunir.
„Umbjóðendur mínir hafa því
ríkar ástæður til að ætla að bæjar-
félagið muni draga mál þeirra
enn meira en orðið er.“

Erindi lögmannsins var lagt
fram til kynningar á fundi bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar í síðustu
viku og lét bæjarráð bóka að það
taki undir mikilvægi þess að mál-
ið verði til lykta leitt með skjótum
hætti og tekur undir óskir um að

matsnefnd eignarnámsbóta taki
mál fasteignarinnar Seljalands-
vegar 102 til meðferðar eins og
ákveðið hafði verið í bæjarstjórn.
„Það er síður en svo vilji bæjar-
yfirvalda að málið verði tafið á
nokkurn hátt og hefur slíkt hvergi

komið fram í bókunum eða
umræðum sem bæjarfulltrúar
þekkja til. Bæjarráði þykir miður
að ekki hafi náðst saman um verð
á fasteigninni sem um ræðir. Ekki
er þó hægt að skella skuldinni á
annan samningsaðilann þegar

ekki næst saman í slíkum samn-
ingum. Þegar ljóst varð í lok árs
2013 að aðilar væru sammála
um að ekki næðist saman var því
ákveðið að hefja eignarnámsferli
án frekari tafa.“

– harpa@bb.is

 Seljalandsvegur 102 á Ísafirði.

Mikill viðsnúningur hefur orð-
ið á rekstri og skuldastöðu Edin-
borgarhússins ehf., á Ísafirði, að
því er fram kom á aðalfundi fé-
lagsins sem haldinn var í desem-
ber. Jón Sigurpálsson, formaður
stjórnar Edinborgarhússins, segir

að verulega sé búið að grynnka á
skuldum félagsins. Þegar húsið
var opnað árið 2007 var gerður
samningur við Vestfirska verk-
taka um leigu og rekstur á veit-
ingahluta hússins. Þann samning
yfirtók Sveitasæla ehf., árið 2012

og regur félagið veitingahús
undir nafninu Edinborg Bistro.

Að sögn Jóns hafa náðst samn-
ingar við eigendurna um að þeir
sinni húsvörslu Edinborgarhúss-
ins og rekstrarstjóri í hlutastarfi
hefur verið ráðin Ólöf Dómhildur

Jóhannsdóttir. Í stjórn Edinborg-
arhússins sitja Jón Sigurpálsson,
formaður, Gísli Jón Hjaltason og
Sveinbjörn Björnsson. Í húsinu
er sjálfstætt starfandi menningar-
nefnd, sem er óháð rekstri húss-
ins. Hún hefur það hlutverk að

efla menningartengda viðburði á
svæðinu.

Jón segir að á fyrstu árum húss-
ins hafi þurft að taka á ýmsum
málum sem hafi verið kostnaðar-
söm og ekki bætti kreppan rekstr-
arstöðu hússins.  – smari@bb.is

Skuldir Edinborgarhússins lækka
Bjartari tíð framundan í Edinborgarhúsinu eftir mörg mögur ár.
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Valdníðsla

Spurning vikunnar

Hyggst þú flytja á milli landshluta á næstu mánuðum?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 539
Já sögðu 87 eða 16%

Nei sögðu 404 eða 75%
Óvíst sögðu 48 eða 9%

Góður gangur var í landvinnslu
Hraðfrystihússins - Gunnvarar á
síðasta ári. Að sögn Kristjáns G.
Jóakimssonar, vinnslustjóra HG,
féll vinnsla sárasjaldan niður vegna
hráefnisskorts. Kristján segir það
byggja á traustri hráefnisöflun
skipa fyrirtækisins. HG gerir út
tvo ísfisktogara, Pál Pálsson og
Stefni og öfluðu þeir samanlagt

rúm átta þúsund tonn á síðasta
ári. HG er með vinnslur í Hnífsdal
og Súðavík og jókst móttekinn
afli um 7% milli ára og er það í
samræmi við aukinn þorskkvóta.

Áður hefur komið fram að þrátt
fyrir aukinn afla á síðasta ári dróst
aflaverðmæti skipanna saman frá
2012. Eru það svipaðar fréttir og
berast frá öðrum fyrirtækjum í

bolfiskvinnslu. Kristján segir að
markaðsaðstæður hafi verið
krefjandi 2012 og sífellt þurfi að
laga framleiðslumynstur að breyt-
ingum á mörkuðum. „Með góðu
og samhentu starfsfólki teljum
við að tiltölulega vel hafi tekist til
á síðasta ári og því gerður daga-
munur með að bjóða upp á bakk-
esli með kaffinu sl. föstudag.“

Mikill afli en krefjandi markaðir

Bygging fjölbýlishúss við Sindra-
götu á Ísafirði er í biðstöðu að
sögn Guðmundar Tryggva Ás-
bergs-sonar athafnamanns. Hann
segir að Þroskahjálp hafi lýst yfir
áhuga á að kaupa íbúðir í húsinu
fyrir fatlaða en segir þau mál
vera í ferli hjá Þroskahjálp og op-
inberum aðilum. „Byggingin er í

frosti eins og stendur.
Hryggjarstykkið í framkvæmd-

inni átti að vera að selja sex íbúðir
til opinberra aðila en ég er lítið
inni í ferlinu að svo stöddu og
kem ekki nálægt samningavið-
ræðum þeirra.“ Hann segist hafa
orðið var við mikinn áhuga á
íbúðunum en segir nauðsynlegt

að selja nokkrar íbúðir fyrirfram
eigi fjármögnun að takast.

Guðmudur fékk á síðasta ári
úthlutað lóð að Sindragötu 4b á
Ísafirði sem stendur gegnt hús-
næði 3X Technology, á milli sölu-
turnsins Krílisins og gamla hús-
næði Mjólkursamlags Ísfirðinga.

– smari@bb.is

Bygging fjölbýlishúss í frosti

Finnbogi Sveinbjörnsson, for-
maður Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga, beindi í nóvember á síðasta
ári þeim tilmælum til sveitar-
stjórnarmanna á Vestfjörðum að
halda aftur af gjaldskrárhækk-
unum sveitarfélaganna. Í pisti á
vefsíðu VerkVest kemur fram að
samkvæmt upplýsingum frá íbúa
á Hlíf, íbúðum aldraðra á Ísafirði,
hafi fæðisgjald fyrir aldraða
hækkað úr kr. 23.635.- í október
2012 í kr. 28.080.- frá 1. janúar
síðastliðinn, eða um 15,8%. Slíkt
skýtur mjög skökku við þar sem
heimsmarkaðsverð á hrávöru
lækkaði mjög mikið á síðari hluta
árs 2013 ásamt nokkurri styrk-
ingu krónunnar. Hvort það eru
birgjar sem halda vöruverði
áfram alltof háu skal ósagt látið.

Einnig vildi sami einstaklingur
upplýsa að gjald fyrir þrif hafi
hækkað úr réttum 11.000 krónum

í desember 2013 upp í kr.13.733
frá 1. janúar 2014 sem er um
20% hækkun. Ekki hefðu laun
starfsfólks við þrif hækkað né
væri verið að þrífa meira en fyrir
hækkun.“ Í pistlinum kemur fram
að mörg sveitarfélög á Vestfjörð-
um hafi orðið við tilmælum for-
mannsins og haldið aftur af
hækkunum sumra gjaldskrárliða
til almennings. En á sama tíma
hafa önnur sveitarfélög boðað al-
mennar gjaldskrárhækkanir frá
2,5% til 5% um síðustu áramót.
VerkVest gerði stutta könnun á
því hvernig gjaldskrár til almenn-
ings hjá sveitarfélögum á Vest-
fjörðum breyttust um áramót.

„Hjá Ísafjarðarbæ var fallið frá
4% hækkun á félags- og fræðslu-
mál og var þar horft sérstaklega
til máltíða í grunn- og leikskól-
um. Hjá Súðavíkurhreppi hækk-
uðu skólamáltíðir og gjald í auka-

dagvistun um 5%. Hjá Stranda-
byggð og Reykhólahreppi hækk-
uðu allir gjaldskrárliðir sem nem-
ur vísitöluhækkun eða um 3,7%.
Hjá Kaldrananeshreppi fengust
þær upplýsingar að hitaveita og
sorpgjöld hefðu hækkað um 5%
en leikskólamáltíðir myndu ekki
hækka. Í Vesturbyggð var til-
kynnt að leikskólagjöld, matar-
gjald á leikskóla og skólamáltíðir
myndu hælkka um 2,5%. Gjald-
skrá í tónlistarskóla var lækkuð
ásamt því að sveitarfélagið myndi
áfram veita rílegan afslátt af gjald-
skrám til barnafjölskyldna í
sveitarfélaginu. Bolungavíkur-
kaupstaður samþykkti að falla
frá fyrirhugaðri 3% gjaldkrár-
hækkun til almennings og hjá
Tálknafjarðarhreppi fengust þær
upplýsingar að ekki væru fyrir-
hugaðar hækkanir á gjaldskrám
til almennings.“  – harpa@bb.is

Fæðisgjald á Hlíf
hækkaði um 15,8%

Hlíf, íbúðir aldraðra á Ísafirði.

Embættismannavaldið í Reykjavík sýndi klærnar og lokaði starfsstöð
Fiskistofu á Ísafirði fyrirvaralaust. Kjaftshögg, sem kom á óvart þrátt fyrir
að sýnilega hafði dregið í loftið. Hrokinn sem Vestfirðingum er sýndur
opinberast enn betur í viðbrögðum fiskistofustjórans, ummælum um að
ótímabært sé að tala um lokun starfsstöðvarinnar, þótt stöðin verði mann-
laus! Þeim fjölgar greinilega ört teygjanlegu hugtökunum!

Dr. Þorleifur Ágústsson, deildarstjóri starfsstöðvarinnar, sem halda
mun til starfa í Stavanger í Noregi, segir þetta enn eitt höggið fyrir lands-
byggðina og sýni að enginn vilji sé hjá stjórnvöldum til að byggja upp
öflugar stofnanir á landsbyggðinni. Eigi þær að virka þurfi þær að þróast
og stækka sem sjálfstæðar einingar, sem hafi önnur og meiri verkefni en að
taka við skipunum að sunnan, en slíkar stofnanir séu auðveld bráð fyrir
embættismenn og pólitíkusa að leggja niður. (Þegar ólundin í garð lands-
byggðarinnar nær tökum á þeim.) Ákvörðun fiskistofustjóra sætir undrun.
Ekki síst í ljósi þess að í maí í fyrra fékk stöðin á Ísafirði nýtt hlutverk; tveir
sérfræðingar í fiskeldi ráðnir og ætlunin að þar færi fram öll fiskeldis-
starfssemi Fiskistofu. Þessi áform virðast nú fokin út í veður og vind.

Í ályktun um þetta mál hvetur bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar ríkisstjórn
og Alþingi til að standa vörð um starfsstöðvar og störf sem stjórnvöld hafa
þegar ákveðið að byggja skuli upp á Vestfjörðum. Síðan segir.: ,,Einhverra
hluta vegna virðist fjara undan slíkum starfsstöðvum þegar frá líður, jafn-
vel óháð vilja stjórnvalda.“ Það var og, jafnvel óháð vilja stjórnvalda!
Hverra er þá valdið og viljinn! Undirsáta stjórnmálamanna og ráðherra?
,,Lokun starfsstöðvarinnar var alfarið mín ákvörðun og ráðherra kom þar
hvergi nærri.“ Sá sem svo digurbarkalega mælir er sjálfur fiskistofustjórinn.
Ráðherranum kom málið ekkert við, eða hvað? Hvers er rétturinn til að
halda um stjórnvölinn?

Þriðjungur strandlengju Íslands tilheyrir Vestfjörðum, þar sem megnið
af sjókvíaeldi mun verða samkvæmt lögum. Þrátt fyrir þessa staðreynd á
að hola fiskeldiseftirlitinu niður hjá Matvælastofnun á Selfossi!!! (Þetta
hlýtur að vera prentvilla! Sjókvíaeldið á Vestfjörðum, eftirlitið á Selfossi!?

Forseti Alþingi kveðst ekki hafa áhyggjur af málinu, þar sem það sé
hugur og vilji sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að starfsstöð Fiskistofu
Íslands á Ísafirði verði áfram starfrækt. Ekki skal efast um vilja og góða trú
forsetans og þingmannsins. Þau hræða hins vegar mörg fyrri tíða sporin,
þar sem vilji þingmanna reyndist duga  skammt, er á reyndi. Hvað ráð-
herranum viðvíkur skal hins vegar spurt: Hverju sætir að einn af undirsátum
hans skuli óátalið komast upp með vinnubrögð, sem rústa ákvörðunum
fyrri tíma stjórnvalda um mikilvæga atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum?
Hversu lengi kemst kokkurinn upp með að taka völdin af karlinum í
brúnni?

     s.h.
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Jóns Kristmannssonar
Seljalandsvegi 36, Ísafirði

Kristín Jónsdóttir Guðm. Stefán Maríasson
Helga Birna Jónsdóttir Gunnar Bjarni Ólafsson

Bryndís Jónsdóttir Guðjón Már Þorsteinsson
Margrét Brynja Jónsdóttir

Þórdís Jónsdóttir Höskuldur Bragason
Afabörn og langafabörn

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra sem auðsýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa og langafa

Hulda Jónsdóttir

Jóhanns Rósinkrans Símonarsonar
skipstjóra

Björn Jóhannsson Kristín Á. Bjarnadóttir
María Björk Jóhannsdóttir Benedikt Jónasson

Guðmundur Friðrik Jóhannsson Dagný Rósa Pétursdóttir
Sigríður Erla Jóhannsdóttir Stefán Þ. Tómasson

afabörn og langafabörn

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs

eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og langafa

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki heimahjúkrunar á Ísafirði og
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Ísafirði, fyrir hlýju og góða umönnun

Helga Þórdís Gunnarsdóttir

Sveitarfélögin á Vestfjörðum
hafa fengið umhverfisvottun frá
vottunarsamtökunum EarthCheck
og eru því Vestfirðir í heild sinni
vottað svæði. Með vottunarkerf-
inu er samfélögum veittur rammi
til þess að mæla frammistöðu
sína og vinna að stöðugum úr-
bótum.

„Fjórðungssamband Vestfirð-
inga hefur fyrir hönd sveitarfélag-
anna á Vestfjörðum unnið að því
að fá sveitarfélögin umhverfis-
vottuð af vottunarsamtökunum
EarthCheck sem er einu samtökin
í heiminum sem votta sveitarfé-
lög. Gögnum var skilað í desem-
ber 2013 vegna ársins 2012 og

hafa nú borist upplýsingar um að
vottunin sé komin og fengu sveit-
arfélögin á Vestfjörðum brons
vottun en þau voru vel yfir við-
miðunarlínu í nær öllum þáttum
sem kannaðir voru,“ segir Lína
Björg Tryggvadóttir verkefna-
stjóri byggðaþróunardeildar hjá
FV en hún vinnur nú að því að
taka skýrsluna saman þannig að
hægt sé að kynna helstu niður-
stöður hennar fyrir sveitarfélög-
unum og almenningi og er áætlað
að því verki verði lokið fljótlega
í janúar.

Vottunarsamtökin EC3 Global
eru áströlsk samtök sem sjá um
vottun samfélaga og ferðaþjón-

ustuaðila og geta veitt þeim um-
hverfismerki. Samtökin hafa um-
sjón með EarthCheck vottunar-
kerfinu, sem byggir á hugmynda-
fræði Dagskrár 21 um ábyrga
stjórnun og sjálfbæra. Í upphafi
gekk vottunarkerfið undir nafn-
inu Green Globe en fyrri hluta
árs 2010 varð breyting á og kerfið
tók upp merki EarthCheck. Earth
Check umhverfismerkið er notað
á ferðaþjónustufyrirtæki og ferða-
áfangastaði sem vilja stuðla að
sjálfbærri þróun. Merkið nýtur
alþjóðlegrar viðurkenningar,
enda hafa samtökin vottað aðila í
yfir 50 þjóðlöndum í öllum heims-
álfum.

Vestfirðir með Earth
Check umhverfisvottun

Dásamlegt fólk saman-
komið á yndislegum stað

Ástralinn Julian Thomas Turn-
er dvaldi í Súðavík sumarið 2012
þar sem hann sótti um sjálfboða-
liðastarf hjá Melrakkasetri Ís-
lands. Hann er blaðamaður, ljós-
myndari, listamaður og grafískur
hönnuður og kom hann fyrst til
landsins vegna Airwaves hátíðar-
innar, til að sjá hljómsveitina Sig-
ur Rós og segist hann lengi hafa
verið aðdáandi íslenskrar tónlist-
ar. „Þegar ég heyrði fyrstu plötu
Sigur Rósar, Takk ... þá varð ég
gríðarlegur aðdáandi strax. Þetta
var svo frábrugðið öllu öðru sem
ég var að hlusta á. Frumleikinn
og andrúmsloftið sem tónlistin
þeirra skapar heillaði mig alveg.
Svo kom næsta plata þeirra út,
Heima, og þá áttaði ég mig á því
að þetta er staðurinn sem mig
langar til að vera á,“ segir hann.

„Ég gerði mér ekki grein fyrir
því fyrr en ég kom hversu lands-
lagið hér er engu öðru líkt heim-
inum. Ég hef aldrei verið mikill
aðdáandi borga og ég hef búið í
borgum í Ameríku , auk Sydney,
Ástralíu og London þar sem ég

bý núna. Ég elska landslag og á
Íslandi er nóg af því. Eftir þessa
heimsókn mína á Airwaves hóf
ég að plana að koma aftur og þá
í lengri tíma. Ég keypti Lonely
Planet leiðsögubók um Ísland,
landakort og leitaði á netinu og
skipulagði hvaða staði mig lang-
aði til að heimsækja. Efst á listan-
um varð Melrakkasetrið. Þótt ég
hafi ekki vitað neitt um heim-
skautarefinn þá heillaðist ég þeim
skilaboðum sem setrið stendur
fyrir. Greinin í LP um setrið
kveikti sem sagt áhuga minn og
Ester Rut sagði mér seinna að
hún hafi verið skrifuð þegar setrið
var ekki einu sinni tilbúið, það
var enn í byggingu,“ segir hann.

Ester Rut segir hann hafa unnið
ýmis störf á setrinu. Gefið yrð-
lingunum og létt starfsmönnum
lífið. „Svo fór hann með mér í
Hornvík og vaktaði eina refafjöl-
skyldu í viku, tók myndir o.fl. Í
september og október passaði
hann svo setrið, rebbana og húsið
mitt,“ segir hún. Julian tók upp
nokkuð af efni, bæði ljósmyndir

og myndbandsupptökur, á meðan
dvöl hans stóð á Íslandi og hefur
hann nú sett það saman og birt á
You Tube undir yfirskriftinni
„Takk fyrir, Ísland.“

„Súðavík er frábær og Vest-
firðir eru ótrúlegir. Ég var ekki
alveg viss við hverju ég mætti
búast þegar ég kem í setrið en
um leið og ég kom var tekið
hlýlega á móti mér og mér leið
strax vel. Ég var kynntur fyrir
öðrum sjálfboðaliðum strax og
samræður bara einhvern veginn
flæddu áreynslulaust. Setrið virð-
ist draga að sér ótrúlega áhuga-
verðan hóp af fólki. Allir svo
opnir og geta haft gaman en jafn-
framt slakað á. Allir hafa líka
einhverjar sögur að segja. T.d.
var bankareikningurinn minn
frosinn þegar ég var þarna af því
að einhver hafði reynt að stela af
mér peningum, sem leiddi til þess
að ég varð að vera þarna miklu
lengur en ég ætlaði. En það voru
svo margir sem voru tilbúnir að
hjálpa mér og um mig var vel
hugsað. Dásamlegt, dásamlegt
fólk þarna samankomið á yndis-
legum stað,“ segir hann.

Þar sem að dvöl hans lengdist
í annan endann gafst honum tæki-
færi til að sjá norðurljós um haust-
ið. „Það var algjörlega magnað
og auðveldlega uppáhalds nátt-
úruundrið sem ég hef orðið vitni
að. Ég var svo heppin líka að ná
góðum myndum af þeim. Það er
ekkert sem kemst nálægt því að
vaka langt fram á nætur til að ná

þeim, biðin var vel þess virði. Á
Íslandi er svo mikil fegurð, og
ekki síður, fallegt fólk. Ég elska
matinn og menninguna. Reykja-
vík er líka frábært staður fyrir
ferðamenn eins og mig, sem ferð-
ast einir, ráfa um borgina dag
eða nótt. Mig langaði ekki til að

fara. Mig langaði bara til að vera.
Ég er líka stöðugt að hugsa um
hvenær næsta tækifæri gefst til
að koma aftur. Ég eignaðist fjöl-
skyldu þarna svo ég þarf að fara
að kíkja í heimsókn,“ segir hann
og bætir svo við: „Ég er ástfang-
inn af Íslandi.“    – harpa@bb.is

Julian Thomas Turner.
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Kosningar framundan
Stakkur skrifar

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í
Bæjarins besta í

mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og
málefnum hafa oft
verið umdeildar og

vakið umræður. Þær
þurfa alls ekki að

fara saman við skoð-
anir útgefenda

blaðsins. Þrátt fyrir
það bera ábyrgðar-

menn blaðsins ábyrgð
á skrifum Stakks á

meðan hann notar
dulnefni sitt.

Guðmundur Tryggvi
Ásbergsson, athafnamaður
frá Hnífsdal, segir áhuga sinn
á að reisa smáhúsabyggð í
Tungudal, fara dvínandi
enda hafi málsmeðferð Ísa-
fjarðarbæjar tekið of langan
tíma. „Ég veit ekki hversu
mikla biðlund ég hef. Þetta er
búið að taka langan tíma,
mörg ár,“ segir Guðmundur
Tryggvi. Hann kveðst enn
hafa fullan hug á að reisa
smáhýsin en hvort það verð-
ur á Ísafirði er annað mál.
Hann segist hafa kannað
möguleika á að byggja smá-
hýsi á öðrum svæðum á land-
inu og þá fyrst og fremst á
suðvesturhorninu.

Guðmundur sótti fyrst um
að fá að byggja smáhýsin
haustið 2010. Hann hyggst
leigja þau út til ferðamanna.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti fyrir ári að fara í
deiliskipulagsvinnu í Tungu-
dal. Án deiliskipulags er ekki
hægt að úthluta lóðum undir
smáhýsi. Jóhann Birkir Helga-
son, sviðsstjóri framkvæmda-
sviðs Ísafjarðarbæjar, segir
ekki alveg vitað hvenær
skipulagið verði tilbúið. Ætl-
unin sé að ljúka við önnur
skipulög sem bærinn var
byrjaður áður en skipulag
Tungudals verði klárað.
Hann gerir ráð fyrir að með
vorinu hittist skipulagshópur
bæjarins og farið verði yfir
verkefnið og það tímasett.

Áhuginn á
smáhúsabyggð
í Tungudal
dvínar

Sunnukórsball og áttræðisafmæli
Sunnukórinn fagnar 80 ára

afmæli sínu um helgina. Afmæl-
isárið hefst með hinu rómaða
Sunnukórsballi  í Edinborgarhús-
inu á laugardag. Svavar Guð-
mundsson, formaður Sunnukórs-
ins, segir það afar heppilega til-
viljun að ballið hitti á afmælisdag
kórsins, en hann var stofnaður
25. janúar 1934. „Við hefjum af-
mælisárið með Sunnukórsballinu
sem verður með veglegra móti.
Það verður þríréttuð matarveisla
og svo verða sólarpönnukökurnar
náttúrulega á sínum stað,“ segir
Svavar.

Sunnukórinn mun taka nokkur
lög og lúðrasveitin syngur með
völdum kórfélögum. Kvennakór

Ísafjarðar hefur þekkst boð Sunnu-
kórsins um að samfagna merkis-
afmæli kórsins og ísfirska hljóm-
sveitin Kraflyfting leikur fyrir
dansi. Af öðrum viðburðum á
afmælisári kórsins nefnir Svavar
vortónleika og segir að í deiglunni
sé að æfa stærra verk sem verður
flutt með hljómsveit á Veturnótt-
um í haust.

„Allir eru velkomnir á Sunnu-
kórsballið nema mögulega gagn-
kynhneigðir Bolvíkingar í sam-
búð. En þar sem klíkuskapur við-
gengst hjá okkur eins og annars
staðar þá er allt til umræðu,“ segir
Svavar glettinn. Saga Sunnukórs-
ins var tekin saman á 70 ára af-
mælinu af Birni Teitssyni, sagn-

fræðingi og fyrrum skólameistar
MÍ. Um stofnun kórsins segir:

„Á fundi sóknarnefndar Ísa-
fjarðarkirkju 19. sept. 1933 var
lagt fram bréf frá Jónasi Tómas-
syni organista, „þar sem hann
telur sig ekki geta séð um og lagt
til söng við guðsþjónusturnar eins
og honum ber samkv. erindis-
bréfinu, og verði því að segja
starfinu lausu.“ Í framhaldinu
ákvað sóknarnefndin að efna til
funda með söngfólkinu í kirkj-
unni „til þess að ræða við það um
kirkjusönginn í framtíðinni og ef
unt er að koma á félagsskap sem
starfar að því að fegra og bæta
kirkjusöngin(n) og vinna að því
að flytja kirkjuleg tónverk í guðs-

þjónustum og á sérstökum söng-
samkomum í kirkjunni. For-
manni, sóknarpresti og organista
var falið að undirbúa fundinn.“

Á aðalsafnaðarfundi Ísafjarð-
arsafnaðar 15. október 1933 voru
sóknargjöld til umræðu, en söfn-
uðurinn átti þá nokkurt fé í sjóð-
um, einkum í kirkjubyggingar-
sjóði. Fram kom svohljóðandi
tillaga: „Þar eð búast má við
auknum útgjöldum á næstu tím-
um, sérstaklega til söngs við
guðsþjónustur, leggur sóknar-
nefndin (til), að kirkjugjöld verði
óbreytt um næstu 5 ár.“ Þessi
tillaga var samþykkt með öllum
greiddum atkvæðum.“

– smari@bb.is

Byggingu varaaflstöðvar miðar vel
Framkvæmdum við varaafl-

stöð Landsnets í Bolungarvík
miðar ágætlega að sögn Þórðar
Jónssonar, eiganda Stakkaness
ehf., sem sér um uppsteypuna
fyrir Íslenska aðalverktaka.
„Þetta hefur verið barátta í vetur
en við erum harðir kappar og
það þýðir ekkert að gefast upp,“
segir Þórður. Bæði heima- og
aðkomumenn starfa við bygging-
una og eru aðkomumennirnir
venjulega í tveggja vikna úthaldi.
Illviðriskaflinn í lok desember
og byrjun janúar tafði ekki fyrir
þeim þar sem þeir voru í jólafríi
frá því fyrir jól og fram á þrett-
ándann. „Það tók tvo daga með
stórvirkum vinnuvélum að moka
framkvæmdasvæðið þegar við
mættum aftur.“

Með byggingu varaaflstöðv-
arinnar er ætlunin að tryggja

orkuafhendingu á norðanverðum
Vestfjörðum, en hún hefur lengi
þótt afar óörugg. Stöðin verður
sjálfvirk, og í skoðun er að setja
þar upp búnað til að gera henni
kleift að veita rafmagni á meðan

vélar hennar keyra sig upp, þann-
ig að straumur detti ekki út á
meðan. Verkefnið er unnið í sam-
starfi við Orkubú Vestfjarða, en
það mun einnig hafa aðstöðu fyrir
búnað sinn í tengivirkinu. Sam-

hliða tengivirkinu verða gerðar
breytingar á Bolungarvíkurlínum
1 og 2, en Gámaþjónusta Vest-
fjarða mun annast þá framkvæmd
næsta sumar.

– smari@bb.is

Tölvuteikning af varaaflstöðinni.

Stutt er í kosningar og listar taka á sig mynd, en ekki er
vitað enn hver stefnan verður hjá hverjum og einum og
má kannski einu gilda. Best verður ef svo vel tekst til að
við taki konur og karlar sem kunna að fara vel með pen-
inga almennings. Ekkert er víst um loforð um meðferð er
kemur að skattfé almennings sem vel verður að fara með
hverju sinni annars fer illa. Flokkarnir eru að stilla upp
listum um allt land og nota mismunandi aðferðir eins og
uppstillingu, flokksval og kosningar með hlutdeild allra
flokksmanna sem vilja velja menn, konur og karla, til
setu í sveitarstjórnum um allt land. Uppstilling er að
verða algengari leið, sennilega til að jafnt verði með kynj-
um á framboðslistum og allir verði glaðir og uni við end-
anlega lista. Best er ef vel tekst til og traustir menn, konur
og karlar, sem kunna fótum sínum forráð fyrir okkur hin,
veljast til setu.

Komandi vor nálgast hratt og gott er að klára listagerð
fljótt svo stefnan komi fram, sem sennilega verður kunnug-

leg hjá flestum flokkum og listum, gamalt vín á nýjum
belgjum og kannski verða breytingar litlar. Spennandi
verður að sjá hvað gerist í Reykjavík. Hvernig mun Halldóri
Halldórssyni ganga, en hann er efstur á lista sjálfstæðis-
manna, sem ekki er vinsæll vegna fárra kvenna? En Halldór
er seigur og gaman verður að fylgjast með gengi hans og
tökum á kosningabaráttunni. Erfitt verður að snúa vörn í
sókn en Vestfirðingum er allt kleift segir sagan.

Hvað verður í Ísafjarðarbæ er forvitnilegt og nú skiptir
Daníel Jakobsson um hlutverk og fleira nýtt fólk kemur
fram enda eru margir að hætta. Vonandi gengur öllum vel
og bærinn eflist fyrir vikið. Hvert stefnum við, mun fólki
fjölga og atvinnulíf eflast eru stóru spurningarnar sem
svarað verður að loknum kosningum. Allir vilja betra mann-
líf og trygga atvinnu góða menntun og takist að efla allt
þetta er til einhvers barist. Megi listafólkið hverju nafni
sem listarnir nefnast ná saman um að efla umhverfi sitt og
vorið verður gott.
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Stefán Kristinn íþrótta-
maður ársins í Bolungarvík

Stefán Kristinn Sigurgeirsson,
15 ára sundmaður hjá UMFB,
hefur verið útnefndur íþróttamað-
ur ársins 2013 í Bolungarvík.
Stefán Kristinn byrjaði að æfa
sund sex ára og þykir hafa sýnt
mikla eljusemi á æfingum. Hann
er mikill leiðtogi í lauginni og
fyrirmynd sem margir yngri iðk-
endur líta upp til. „Stefán Kristinn
er á nokkurs vafa einn efnilegasti
sundmaður landsins og eru marg-
ir þjálfarar og velunnarar sund-
íþróttarinnar farnair að taka eftir
skriðsunds stráknum frá Bolung-
arvík. Gaman er að geta þess að
Stefán Kristinn er ekki sá fyrsti
af systkinum sínum til að hljóta
þessa eftirsóttu nafnbót, því Svala
Sif systir hans var útnefnd íþrótta-
maður ársins 1998 í Bolungarvík,
þá aðeins 10 ára gömul,“ segir á
vikari.is.

Auk Stefáns Kristins voru til-
nefndir sem íþróttamaður ársins
þau Janusz Pawel Duszak fyrir
golf, Pétur Bjarnason fyrir knatt-
spyrnu og Sigríður Magnea Jóns-
dóttir fyrir hestaíþróttir. Einnig

voru veittar viðurkenningar fyrir
árangur og framfarir í íþróttum á
árinu. Jónína Arndís Guðjóns-

dóttir, Karólína Sif Benedikts-
dóttir og Rebekka Lind Ragnars-
dóttir fengu viðurkenningu fyrir

góða ástundun, framfarir og ár-
angur í sundi og hjónin Guðrún
Dagbjört Guðmundsdóttir og
Jóhann Þór Ævarsson fengu
viðurkenningu fyrir góðan árang-
ur í frjálsum íþróttum 50 ára.

Sérstaka heiðursviðurkenningu
fékk stjórn sunddeildar UMFB
og sundþjálfarinn Svala Sif fyrir
góð störf í þágu sundíþróttar-
innar.

– harpa@bb.is

Stefán Kristinn Sigurgeirsson, íþróttamaður ársins 2013 í Bolungarvík ásamt Elíasi Jónatanssyni bæjarstjóra.

Jónína Arndís, Karólína Sif og Rebekka Lind fengu viður-
kenningu fyrir góða ástundun, framfarir og árangur í sundi.

Hjónin Guðrún Dagbjört og Jóhann Þór fengu viðurkenn-
ingu fyrir góðan árangur í frjálsum íþróttum 50 ára og eldri.
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Farþegum til Ísafjarðar fækkar
Farþegum Flugfélags Íslands

á Ísafjarðarflugvelli fækkaði um
13,3% milli ára. Í fyrra fóru
36.084 farþegar um Ísafjarðar-
flugvöll samanborið við 40.900
árið 2012. Arnór Jónatansson,
stöðvarstjóri  Flugfélagsins á Ísa-
firði, segir fækkunina vera sam-
bærilega við farþegafækkun á
öðrum leiðum í innanlandsflugi
á nýliðnu ári. Aflýsa þurfti fjölda

21. desember þegar mest liggur
við að koma fólki milli staða.

Auk afgreiðslu Ísafjarðarvél-
anna hafa starfsmenn Flugfélags-
ins á Ísafirði tekið á sig auknar
skyldur á undanförnum árum sem
hafa verið að aukast. Ýmiskonar
fjarvinna og úrvinnsla gagna er
unnin á Ísafirði auk símsvörunar
fyrir landið allt.

– smari@bb.is
fluga í desember,  22 á móti 8
árið áður. Flest flugin voru eftir



1212121212 FIMMTUDAGUR     23. JANÚAR 2014

Heimili í borginni
Fallegar 3ja herb. íbúðir í Reykjavík til leigu

í tvo daga og meira. Tilvalið fyrir ferðalanga,
íslenska sem erlenda. Allt til alls. Verið velkom-
in.

Nánari upplýsingar á eyjasol@internet.is
og í síma 698 9874 eða 898 6033.

Glaðvær og duglegur
skólaliði óskast

Grunnskóli Bolungarvíkur óskar eftir að ráða
skólaliða í fullt starf. Starf skólaliða felst að
megin hluta til í ræstingu á skólahúsnæðinu,
en tveir starfsmenn vinna náið saman í því
verki. Skólaliði tekur einnig vaktir í frímínútum,
bæði innan dyra og á skólalóð. Þá þarf skóla-
liði einnig að vera sveigjanlegur gagnvart öðr-
um viðvikum ef svo ber undir.

Skólaliði þarf helst að geta hafið störf 1. febr.
næstkomandi. Laun eru greidd samkvæmt
kjarasamningum.

Áhugasamir hafi samband við skólastjóra í
síma 456 7249 eða sendi tölvupóst á netfang-
ið sossa@bolungarvik.is.

Ný stjórn tók við völdum á að-
alfundi Fossavatnsgöngunnar
sem haldinn var um síðustu helgi.
Nýja stjórnin er skipuð þeim Jón-
asi Gunnlaugssyni, Daníel Jak-
obssyni, Heimi Hanssyni, Krist-
birni Sigurjónssyni og Steinþóri
Bjarna Kristjánssyni. Stjórnin á
eftir að skipta með sér verkum
en Daníel hefur verið kjörinn for-
maður stjórnar. Ýmsar breytingar

og útfærslur á göngunni voru
ræddar á fundinum og verða þær
kynntar síðar. Þó er staðfest að
start göngunnar á þessu ári verður
á Seljalandsdal en ekki Breiða-
dalsheiði. Mun það einfalda alla
framkvæmd mótsins.

Jónas Gunnlaugsson segir að
ræddar hafi verið hugmyndir um
að fjórir stærstu viðburðirnir í
Ísafjarðarbæ, Aldrei fór ég suður,

Fossavatnsganga, Mýrarboltinn
á Hlaupahátíðin, vinni saman að
markaðssetningu sem aftur leiddi
til talsverðra samlegðaráhrifa.
„Það er mín skoðun að skoða
eigi það alvarlega hvort ekki sé
grundvöllur fyrir því að ráða
starfsmann til að sjá um mark-
aðssetningu og stjórnun þessara
viðburða,“ segir Jónas.

– smari@bb.is

Sameiginlegur mark-
aðsmaður viðburða?

Þrettán viðskiptaáætlanir bár-
ust í Nýsköpunarkeppni Vest-
fjarða, en umsóknarfrestur rann
út 10. desember síðastliðinn.
Margar áhugaverðar viðskiptaá-
ætlanir voru sendar inn í keppnina
og komu þær víðs vegar úr fjórð-
ungnum. Þær snerta margar
ólíkar atvinnugreinar á Vestfjörð-
um. Sjö manna dómnefnd vinnur
úr umsóknunum og verða úrslit
tilkynnt síðar í mánuðinum. Veitt
verða peningaverðlaun fyrir fjór-
ar bestu viðskiptaáætlanirnar, alls
14 milljónir króna.

Í fyrstu verðlaun verða 5 millj-
ónir króna, annað sætið fær 4

milljónir, þriðja sætið 3 milljónir
og fjórða sætið 2 milljónir. Til
viðbótar verður veitt sérfræði-
vinna frá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða, allt að 150 klukku-
stundir fyrir hvert verkefni næstu
2-3 árin. Nýsköpunarkeppni
Vestfjarða var síðast haldin árið
2009, en þá hlutu lækningavöru-
fyrirtækið Kerecis og hönnunar-
og framleiðslufyrirtækið Fossa-
dalur styrkina.

Keppnin er haldin af Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða og
Fjórðungssambandi Vestfirðinga
í samstarfi við Nýsköpunarmið-
stöð Íslands og FabLab smiðjuna

Ísafirði. Keppnin er hluti af sókn-
aráætlun Vestfjarða og er fjár-
mögnuð með framlagi ríkis-
stjórnarinnar til sóknaráætlunar
landshlutanna fyrir 2013. Henni
er ætlað að styðja við frambæri-
legar nýsköpunarhugmyndir og
styðja frumkvöðla til framkvæmda
með fjárframlagi og faglegri ráð-
gjöf. Hugmyndirnar eiga svo að
styðja við uppbyggingu atvinnu-
lífs á Vestfjörðum. Endanlegt
markmið keppninnar er að styðja
fjögur verkefni með fjárframlagi
sem yrði til þess að skapa ný
störf.

– harpa@bb.is

Þrettán áætlanir bárust
í Nýsköpunarkeppnina

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hvetur ríkistjórn Íslands og Al-
þingi til þess að standa vörð um
starfsstöðvar og störf sem stjórn-
völd hafa áður ákveðið að skuli
eiga sér vettvang á Vestfjörðum.
Bæjarstjórn óskar eftir viðræðum
við fulltrúa ríkisstjórnarinnar um
nauðsynlegar úrbætur á þessum
málum,“ segir í ályktun bæjar-

stjórnar Ísafjarðarbæjar sem
samþykkt var í gær vegna lokunar
starfsstöðvar Fiskistofu á Ísafirði
og lokunar annarra starfsstöðva
hins opinvera á Vestfjörðum.

„Oft hefur tekist með sam-
stilltu átaki og stefnufestu að
koma fótunum undir starfsstöðv-
ar sem eiga fullt erindi í okkar
landshluta. Einhverra hluta vegna

virðist fjara undan slíkum starfs-
stöðvum þegar frá líður, jafnvel
óháð vilja stjórnvalda. Átakan-
legt dæmi um þetta er lokun úti-
bús Fiskistofu á Ísafirði. Þrátt
fyrir mikilvægi Vestfjarða sem
löndunarstöðvar á Íslandi er nú
enginn starfsmaður Fiskistofu
staðsettur þar. Nú eru einnig
horfnir héðan starfsmenn í fisk-
eldiseftirliti, þrátt fyrir að sjó-

kvíaeldi fisks sé bannað víðast
hvar annarsstaðar en á Vestfjörð-
um, þar sem jafnframt er þriðj-
ungur strandlengju Íslands,“ seg-
ir í ályktuninni.

Ennfremur segir í ályktuninni
að mikilvægt er að staðið verði
við fyrirheit um uppbyggingu
annarra stofnana, svo sem Fjöl-
menningarseturs, Háskólaseturs
og útibúa Hafrannsóknastofnunar

og Veðurstofu og að komið verði
á fót öflugri miðstöð fiskeldis á
Vestfjörðum: „Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar skorar á Alþingi og
ríkisstjórn Íslands að standa með
Vestfirðingum og byggja upp
öfluga miðstöð fiskeldis á Vest-
fjörðum á sviði eftirlits, rann-
sókna og menntunar í gegnum Há-
skólasetur Vestfjarða og Rann-
sóknasetur Háskóla Íslands.“

Alþingi og ríkisstjórn standi með Vestfirðingum
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Sælkerar vikunnar eru Margrét Högnadóttir og Aðalsteinn Sveinsson á Ísafirði

Karrýlöguð sjávarréttasúpaKarrýlöguð sjávarréttasúpaKarrýlöguð sjávarréttasúpaKarrýlöguð sjávarréttasúpaKarrýlöguð sjávarréttasúpa
réttakokteilnum) bætt út í , lok
sett á pottinn og súpan látinn
sjóða í 3-4 mín. Borið fram með
góðu brauði.

Salsafiskur
Fyrir 4-6

4 þorskflök
Hveiti
Salt/pipar/karrý
1 poki Doritos snakk
1 krukka mild Salsasósa
1 krukka Ostasósa
Rifinn ostur.

Skerið fiskinn í litla bita,
kryddið og steikið upp úr hveiti.
Smyrjið form og raðið fiskinum
í formið

Setjið salsasósuna yfir og osta-

½ stk. Blaðlaukur
1 stk Gulrót
1 stk. Epli
2 msk.  Karrý
½ fl. Hvítvín eða mysa
½ líter rjóma
2 tsk. Kjúklingkraftur eða
Knorr fiskikraftur
100 gr smjör
Sjávarréttakokteill eða fiskur
eftir smekk.

Saxið laukinn, blaðlauk, gulrót
og eplið og mýkið í olíu. Karrýi
og hvítvíni bætt út í og soðið
niður, rjómanum bætt út í og
soðið í 2 mín, síðan kraftinum og
þykkt með ljósum maízena ef
þarf. Þá er smjörið sett út í og
hrært vel í.  Fiskinum (sjávar-

Við ákváðum að bjóða upp á
tvo fiskrétti, þar sem nú þegar
við erum bara tvö í kotinu þá
reynum við að hafa fisk eins
oft og við getum og markmiði í
janúar er hafa að minnsta kosti
einu sinni í viku einhver rétt
sem við höfum ekki prófað
áður. Seinni rétturinn sem við
bjóðum upp er einn af þeim
sem við höfum verið að prófa
og kom mjög vel út. Uppskriftin
af sjávarréttasúpunni eru við
búin að nota í mörg ár og klikkar
aldrei.

Karrýlöguð
sjávarréttarsúpa

Fyrir 4-5
1 stk. Laukur

sósuna yfir það. Doritos-snakkið
mulið og sett yfir að endingu er
rifnum osti stráð yfir. Bakið í
ofni við 200 ° þar til osturinn er
bráðinn og farinn að taka lit. Bor-
ið fram með hrísgrjónum og

salati. Hægt er að skipta fisk-
inum út fyrir kjúkling.

Við skorum á Bryndísi
Jónasdóttur á Ísafirði, en
maður er ekki svikinn af því
að fara til hennar í matarboð.

Liðlega tvítugur vitavö
á Galtarvita með tvö un

„Á þessu stóra heimili lærði
maður samhjálp í verki því að
mamma saumaði á fullt af börn-
um, ekki bara á okkur. Þarna
deildu menn mat, þegar einhver
fékk fisk eða fugl eða eitthvað,
þá var þessu deilt með öðrum.
Fólk átti ekki peninga í Kópa-
voginum í gamla daga, allir voru
á svipuðu róli hvað það varðar,“
segir Jóna Benediktsdóttir, að-
stoðarskólastjóri og fráfarandi
bæjarfulltrúi á Ísafirði, um æsku-
heimili sitt. Foreldrar hennar voru
Guðný Stígsdóttir frá Horni á
Hornströndum og hinn lands-
þekkti verkalýðsleiðtogi Bene-
dikt Davíðsson frá Patreksfirði.
Hann varð ungur formaður Tré-
smiðafélagsins, síðar fyrsti for-
maður Sambands bygginga-
manna, síðan forseti Alþýðusam-
bands Íslands og loks formaður
Landssambands eldri borgara,
svo eitthvað sé nefnt.

„Já, ég er af þessari stóru fjöl-
skyldu Stígs og Jónu frá Horni
en fædd og uppalin í Kópavogi,“
segir Jóna. Hún er yngst fjögurra
barna Guðnýjar og Benedikts,
fædd árið 1962. Tíu ára gömul
missti hún móður sína. Með
seinni konu sinni eignaðist Bene-
dikt síðan tvö börn auk eins stjúp-
barns.

Ekki með Kanasjónvarpið!
„Þarna bjuggum við í ákaflega

góðu sambýli, foreldrar mínir
bjuggu alltaf í sambýli með systur
mömmu, sem var gift bróður afa

míns í föðurætt. Þegar ég er kom-
in til, þá búum við á Víghólastígn-
um í húsi þar sem var innangengt
á milli íbúða. Við bjuggum niðri
en þau uppi og þetta var eins og
ein stór fjölskylda. Lengi framan
af bjó bróðir hans pabba líka í
litlu húsi í garðinum hjá okkur.
Hann átti hvorki meira né minna
en átta börn. Þarna í kring var
mikið af ættingjum og alltaf mik-
ið um að vera, spilað brids á
fimmtudögum hjá þeim uppi og
þá kom fólk að til að spila. Stund-
um var líka verið að spila vist.
Svo var mikið hlustað á útvarpið,
við vorum náttúrlega ekki með
Kanasjónvarpið, það hefði verið
alveg út úr korti! Þegar íslenska
sjónvarpið kom keypti pabbi ekki
sjónvarp en þá fórum við bara
upp ef það var eitthvað sérstakt.
Ég var orðin fimmtán ára þegar
keypt var sjónvarp heima. Lífið
einkenndist af ákveðinni nægju-
semi.“

Á æskuheimili Jónu var mjög
mikið félagsmálastúss. „Ég held
að maður hafi fengið það með
blóðinu, ég fékk stóran skammt
af öllu því sem varðar jafnrétti
og félagslegt réttlæti. Móðir mín
var alltaf með í þeirri umræðu
sem fram fór við eldhúsborðið.
Ég hef óljósar minningar um það
þegar verið var að stofna Alþýðu-
bandalagsfélagið í Kópavogi. Þá
var kosningaskrifstofan heima
hjá okkur. Mamma tók þátt í
þessu öllu þó að hún væri ekki í
neinni forystusveit.“

Jóna segir að móðir hennar hafi
alltaf verið útivinnandi þegar hún
man eftir – „og þær báðar mömm-
urnar, eins og við segjum gjarnan,
líka systir hennar á efri hæðinni.
Þær unnu báðar hlutastörf þannig
að það var yfirleitt einhver heima
í húsinu.“

Ekkert endilega barnabækur
Þegar Jóna var í æsku var faðir

hennar fyrst að vinna sem húsa-
smiður í litlu fyrirtæki með vin-
um móður hennar norðan af
Hornströndum frá því í gamla
daga, þeim bræðrum Hallvarði
og Magnúsi Guðlaugssonum úr
Hlöðuvík.

„Þegar ég var fimm ára var
pabbi mikið veikur og var heima
allan þann vetur en mamma vann
úti allan daginn. Vegna berkla
var fóturinn á honum settur stífur
þannig að hann var með staurfót
upp frá því. Hann hoppaði um á
eldhúskolli og átti mjög erfitt með
að komast um og lá að mestu í
stofusófanum á daginn. Þá var
ég að snúast fyrir hann og þá
kenndi hann mér að lesa, og þegar
ég var búin að lesa, þá spiluðum
við annað hvort rommí eða rússa.
Það voru verðlaunin. Hann var
nú kannski ekkert endilega að
velja barnabækur. Þarna varð ég
gríðarlegur lestrarhestur.“

Eftir að Benedikt komst aftur
á fætur gat hann ekki unnið
erfiðisvinnu og fór þá að vinna á
skrifstofu Trésmiðafélagsins þar
sem hann hafði reyndar unnið

áður um tíma. Eftir þetta var hann
alltaf í skrifstofuvinnu. Guðný
móðir Jónu vann sem saumakona
og var líka í skúringum og al-
mennri verkamannavinnu. „Hún
var mikil saumakona,“ segir Jóna.

Til ömmu á Ísafirði
„Bernskuminningarnar ein-

kennast af því að það var alltaf
mikið af fólki heima og einhvern
veginn mikið um að vera. Pabbi
og mamma ferðuðust mikið með
okkur innanlands, við vorum allt-
af í tjaldútilegum, fórum um allt
land með nesti og gamla tjaldið.
Við áttum bíl því að pabbi fékk
að kaupa bíl á örorkustyrk. Þessar
tjaldútilegur voru mjög skemmti-
legar. Eitt sumarið þegar verið
var að byggja við Bjarkalund vor-
um við þar í tjaldi allt sumarið en
pabbi var þar í vinnu og mamma
sá um matinn fyrir vinnuflokkinn.“

Jóna segir að væntanlega hafi
fjárhagur foreldra hennar verið
erfiður þó að þau krakkarnir hafi
lítið vitað af því. „Ég get ímyndað
mér það, hann gat ekki unnið
eins og hann vildi út af sínum
líkamlega veikleika og mamma
var í verkamannavinnu, en það
var alltaf verið að reyna að vinna
meira. Þannig kemur það til að
ég er send til Ísafjarðar, var hér
fyrst hjá ömmu minni hluta sum-
arsins þegar ég var átta ára, trú-
lega svo að barnið væri ekki eitt
heima allan daginn,“ segir hún.

„Ég heillaðist strax af Ísafirði.
Stundum hef ég hugsað um það

seinna hvað mér fannst það
merkilegt að geta farið niður í
bæ, hérna var bæjarlíf, kallar sátu
á bekkjum og maður sá jafnvel
fulla kalla á götunum. Í Kópavog-
inum sást ekkert svoleiðis, þar
var ekkert bæjarlíf í því úthverfi
sem hann var. Maður fékk ekkert
að fara niður í bæ í Reykjavík
nema í einhverjum erindagerðum
með fullorðnum. Þegar ég lít yfir
bernskuárin, þá eru þau björt og
lífleg.“

Sorg og sorgarviðbrögð
Eins og áður sagði var Jóna tíu

ára þegar móðir hennar dó. „Það
var auðvitað mikið áfall fyrir alla
fjölskylduna. Hún fékk heila-
blóðfall og ég kom að henni þar
sem hún lá. Hún var í dái á sjúkra-
húsi í nokkra daga, og síðan þegar
pabbi kom og sagði mér að
mamma væri dáin, það er líklega
skömm að segja frá því, þá sagði
ég: Það var kannski bara best. Þá
var ég búin að vera á bókasafninu
í Kópavogi og lesa allt sem hægt
var að finna um heilablóðfall og
dró þá ályktun að hún hefði aldrei
getað náð sér.

Svona getur nú lífið verið þegar
maður er tíu ára. En miklu seinna
þegar ég var orðin kennari og fór
að læra meira um sorg og sorgar-
viðbrögð, þá blasti við mér að ég
hafði gengið í gegnum öll þessi
stig sem eru skilgreind í sorgar-
viðbrögðum barna, afneitun og
sjálfsásökun og allt það. Annars
hef ég fengið það í vöggugjöf að
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örður
ngbörn

fara frekar létt í gegnum lífið,
hef yfirleitt ekkert verið að velta
mér upp úr vandræðum.

Faðir minn fór fljótlega í aðra
sambúð með konu sem átti eitt
barn og þau eignuðust svo tvö
börn saman, þannig að systkina-
hópurinn var nokkuð stór á nú-
tímamælikvarða.“

Hornstrandir eru
sumarparadísin

Af skiljanlegum ástæðum hef-
ur Jóna alla tíð haft mikil tengsl
við Hornstrandir. „Vissulega.
Stígshúsið í Hornvík sem afi og
amma byggðu stendur enn. Auk
þess er ég svo heppin að Henry
maðurinn minn er úr Aðalvík og
þar höfum við líka aðgang að
húsi. Við höfum farið á þessar
slóðir á hverju sumri og oft verið
lengi. Um tíma vorum við syst-
urnar líka iðulega fararstjórar í
gönguferðum. Auk þess fórum
við fjölskylduferðir, systur og
frænkur með okkar fjölskyldur,
og gengum saman nokkur sumur
um Hornstrandir.

Ég held að allir sem koma
norður á Hornstrandir verði
snortnir af þessu svæði, þessum
víkum og sérstaklega auðvitað
Hornvíkinni. Hún er svo mögnuð,
landslagið er svo magnað, það er
einfaldlega svo magnað að vera
þarna. Börnin okkar Henrys hafa
farið með okkur og núna barna-
börnin. Mér er mjög annt um
Hornstrandir, ég er afskaplega
ánægð með það hvernig náttúru-
verndarlög og skipulagslög ná
utan um að halda þeim sem næst
því sem þær eru og leyfa ekki
framkvæmdir þar. En ekki eru
nú allir þeirrar skoðunar. Horn-
strandir eru mín sumarparadís.“

Rótlaus unglingur
Jóna byrjaði eins og áður sagði

að dveljast á Ísafirði á sumrin en
eftir að móðir hennar dó var hún
þar meira. „Svo var ég hér vetur-
inn þegar ég kláraði grunnskól-
ann, þá var ég hjá Helgu Stígs
frænku minni í Brautarholti og
Ragúel hennar manni. Þau áttu
stelpur á svipuðum aldri og ég,
við vorum mjög góðar vinkonur.
Þau voru mér óskaplega góð,“
segir hún.

„Ég var rótlaus unglingur, vissi
ekkert hvað ég vildi. Ég hélst illa
við í framhaldsskólanum, var að
hætta og koma aftur, fór meðal
annars hingað vestur til að vinna
í fiski. Ég lauk ekki nema þremur
vetrum í framhaldsskóla.

hann tuttugu og tveggja ára og
með tvö ungbörn, að skella okkur
í vitavörslu þar sem við fengum
vistir einu sinni í mánuði, og
náttúrlega engar samgöngur.

Þetta óx okkur ekkert í augum,
við vorum alveg viss um að við
gætum leyst allt sem kæmi upp
á. Enda gerðum við það! Enda er
það nú kannski þannig þegar
maður er bara rúmlega tvítugur,
að maður telur sig geta ráðið við
flest. Seinna hef ég stundum sagt
að þetta sé dæmi um það að vita
ekki hvað maður veit ekki. Ungt
fólk er auðvitað bjartsýnt og veit
ekkert hvað bíður þess í lífinu.

Þarna á Galtarvita lærði maður
heilan helling, og líka á sjálfan
sig. Það gekk auðvitað ekki annað
en að halda samkomulaginu góðu
í þessari einangrun. Og litlu stúlk-
unum var óskaplega vel sinnt,
það var lesið fyrir þær daga langa.

Við vorum með sjónvarp og
fengum vídeó þegar við vorum
búin að vera eitt ár, þá kom það á
markað. Tengdaforeldrar mínir
keyptu það handa okkur þegar
þau fóru til Þýskalands. En sjón-

Svo var ég nú ekki nema nítján
ára þegar ég varð ólétt að elsta

barninu mínu, rétt næ að verða
tvítug áður en sú stúlka fæðist.
Þá fer ég bara að búa hér með
honum Henry mínum, sem er Ís-
firðingur, sonur Bærings bakara.
Svo eignumst við aðra stúlku
stuttu seinna. Þannig var ég hér
tuttugu og eins árs gömul með
tvö börn.“

Vitavarsla á Galtarvita
„Þá sáum við hjónakornin

auglýsingu sem okkur fannst
rosalega sniðug. Það var auglýst
eftir vitavörðum á Galtarvita, við
sóttum um og fengum starfið.
Okkur fannst nú ekkert tiltöku-
mál, ég tuttugu og eins árs og

varpið var stopult. Auk þess var
á þessum tíma sex vikna verkfall
hjá BSRB þegar við höfðum ekk-
ert útvarp og ekkert sjónvarp, til
viðbótar við aðra einangrun. Ekk-
ert samband við umheiminn
nema að senda veðrið, og svo
talstöðin þar sem sjómenn höfðu
samskipti. Þetta var nú svolítið
strembið. En við fengum alltaf
kistil frá bókasafninu, það var
mikið lesið og þetta voru nú af-
skaplega ljúfir dagar flestir. Yfir
sumarið fengum við mikið af
gestum og síðan þegar varð vél-
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sleðafært komu oft gestir á
sunnudögum.

Þetta var allt mikil og góð lífs-
reynsla. Við þurftum að vera
sjálfum okkur nóg með rafmagn.
Þarna var vatnsaflsstöð og það
þurfti alltaf að fara og hreinsa úr
sigtinu og á nóttunni var keyrð
dísilstöð. Þegar Henry var af bæ
sinnti ég þessu, labbaði bara með
börnin upp að stíflunni og sagði
þeim að sitja kyrrum meðan ég
hreinsaði úr sigtinu, og þau gerðu
það.

Einu sinni í mánuði kom varð-
skip með vistir til okkar. Við
reyktum bæði á þessum tíma og
þarna hættum við að reykja.
Þarna þurfti auðvitað að kaupa
tóbak til eins mánaðar í einu og
þá var reikningurinn svo svaka-
legur. Við höfum ekki reykt síð-
an.

Svo skemmtilega vildi til, að
þegar ég fermdist fékk ég mat-

reiðslubók Helgu Sigurðardóttur
í fermingargjöf. Mér fannst þetta
alveg hræðilega hallærisleg ferm-
ingargjöf. En svo hún var tekin
með á Galtarvita og þar kom hún
sér aldeilis vel. Þar voru ráð við
öllu! Eftir það var þetta var biblía
heimilisins.“

Súðavík, Kópa-
vogur, Bolungarvík

Þegar þessum tveggja ára kafla
á Galtarvita var lokið fluttist fjöl-
skyldan til Súðavíkur og var þar
í fimm ár. „Fyrst var ég að vinna
í fiski en Henry var umsjónar-
maður Orkubúsins. Hann fór þar
í nám og lærði rafvirkjun en ég
fór að vinna á leikskólanum þegar
hann var opnaður og fór síðan að
kenna í grunnskólanum. Þá sá ég
loksins hvar minn starfsvettvang-
ur myndi verða. Ég hafði verið
veik fyrir því að verða leikskóla-
kennari, eða fóstra eins og það
hét í þá daga, en þegar ég fór að
kenna í grunnskólanum, þá varð
það ofan á. Mér fannst bara svo
skemmtilegt í vinnunni. Árin
okkar í Súðavík voru óskaplega
góð.“

Dvölinni í Súðavík lauk þegar
Jóna fór í Kennaraháskólann og
þá fluttust þau í Kópavoginn.
Henry fór að vinna við rafvirkjun
hjá Ríkisspítölunum. „Við vorum
alltaf ákveðin í því að fara svo
vestur aftur, það stóð aldrei annað
til,“ segir hún.

„Þegar þessum tíma syðra er
að ljúka er ég ólétt, við höfðum
ákveðið að eignast eitt barn í
viðbót og það átti að fæðast snemm-
sumars, eins og sagt er. Ég vildi
endilega flytja vestur áður en
barnið fæddist og ætlaði mér nátt-
úrlega til Súðavíkur aftur. Mér
fannst ég hins vegar ekki fá á
stundinni þau svör frá Súðavíkur-
hreppi sem ég vildi og hringdi til
Bolungarvíkur. Þar var Rúnar
Vífilsson skólastjóri og hann
hringdi í mig til baka eftir fimm-
tán mínútur og var þá búinn að
útvega húsnæði ef ég vildi koma
til Bolungarvíkur þó að ég myndi
ekki byrja að kenna fyrr en um
áramót. Það fór samt þannig að
ég byrjaði að kenna strax í byrjun
október.

Við vorum ekki nema einn vet-
ur í Bolungarvík. Það var þennan
vetur sem snjóflóðin miklu féllu
og þá var allt lokað. Eftir það
vildi ég flytja á Ísafjörð. Þá fór
ég að kenna í skólanum hér.“

Af því bara
Núna er Jóna aðstoðarskóla-

stjóri við Grunnskólanum á Ísa-
firði, eins og hún var reyndar á
sínum tíma, en brautin þar hefur
ekki verið bein eða óslitin. „Ég
hef ekki verið allan tímann að
kenna hér. Við keyptum okkur
hús hérna í Fjarðarstrætinu og
höfum búið hér síðan, en mér var
sagt upp í skólanum eins og frægt
var á sínum tíma. Starfið mitt var
lagt niður.“

Fyrst var Jóna umsjónarkenn-

ari í sjö ár. „Það gekk í alla staði
mjög vel. Síðan varð ég aðstoðar-
skólastjóri. Skipulagið var þann-
ig að það var einn skólastjóri,
tveir aðstoðarskólastjórar og
engirdeildarstjórar. Svo fer ég
að taka þátt í pólitík, er í minni-
hlutanum í bæjarstjórn og þar
var oft hasar. Ein af ráðstöfun-
unum sem þáverandi meirihluti
gerði var að leggja niður starfið
mitt.

Oft hef ég velt fyrir mér af hverju
það var gert, því að ekki var það
gert í sparnaðarskyni, alveg klár-
lega ekki. Þetta var einfaldlega
gert af því bara, eins og sagt er,
ekki hægt að finna nein vitræn
rök fyrir því að gera þetta. Þá var
ég á biðlaunum í eitt ár. Þetta
sama haust sagði skólastjórinn
sem þá var upp og ég sótti um
stöðuna og fékk hana náttúrlega
ekki, það var eiginlega gefið mál
fyrirfram. Það sem þá lá til grund-
vallar mátti hins vegar alveg rétt-
læta. Við Sveinfríður Olga, sem
fékk stöðuna og er enn skólastjóri
hér og stendur sig mjög vel, við
vorum með sams konar menntun-
argráðu, en mín var í sérkennslu
en hennar í stjórnun.“

Vantaði punkt
Eftir þetta var Jóna kennari í

Súðavík í þrjú ár eða frá hausti
2008 til vors 2011. „Það var mjög
gaman og skemmtileg ný reynsla,
því að þar var samræmdur leik-
skóli, grunnskóli og tónlistar-
skóli. Eins og ég segi stundum,
þá er ég heltekinn skólamaður,
það er bæði vinnan og áhuga-
málið. Ég fór á sínum tíma í
framhaldsnám og lauk masters-
prófi á sérkennslusviði. Ég hóf
þetta nám þegar ég var aðstoðar-
skólastjóri í fyrra sinnið. Þá var
hér lítil sérkennsludeild sem var
á minni ábyrgð og mér fannst
mig vanta þekkingu á því sviði.
Þess vegna ákvað ég að fara í
framhaldsnám í þeirri sérgrein.
Það tók nokkuð langan tíma enda
alltaf með vinnu. Ekki eru gefnar
einkunnir fyrir mastersritgerðir
á menntavísindasviði, en ég fékk
eina athugasemd við mína rit-
gerð: Það vantaði punkt á einum
stað. Að öðru leyti var hún at-
hugasemdalaus.

Meðfram minni venjulegu
kennslu hef ég verið að vinna í
hugmyndafræði sem kallast
Uppeldi til ábyrgðar – uppbygg-
ing sjálfsaga. Ég var að vinna að
þessari stefnu hér þegar starfið
mitt var lagt niður og hef verið
að vinna í þessu með mörgum
skólum. Ég hef haldið fyrirlestra
um þessa hugmyndafræði víða
um land og fór með þetta með
mér til Súðavíkur. Þessi vinna
snýst um að kenna börnum að
taka ábyrgð á eigin hegðun og
lifa og starfa í lýðræði, að taka
ábyrgð á því hvernig samfélagið
þróast.“

Þó að Jónu hafi þótt mjög
skemmtilegt að kenna í Súðavík
var annað sem vó þar á móti.

„Það er mjög erfitt að keyra á
milli á veturna, það er meira en
að segja það. Síðasta veturinn af
þessum þremur í Súðavík var enn
á ný auglýst starf hjá Ísafjarðar-
bæ. Það var staða sviðsstjóra, og
ég fékk hana náttúrlega ekki held-
ur. Það situr dálítið í mér hvernig
þátttaka mín í stjórnmálum hefur
haft áhrif á það hvernig störf mín
fyrir Ísafjarðarbæ eru metin. Ég
er sannfærð um að þátttaka mín í
pólitík hefur haft áhrif á það að
ég hef ekki fengið störf sem ég
hef sótt um hjá Ísafjarðarbæ.“

Skipulagðar rógsherferðir
„Þegar mér varð ljóst varð að

ég fengi nú alls ekki þetta sviðs-
stjórastarf hjá Ísafjarðarbæ, enda
þótt ég teldi mig hafa alla þá
menntun og reynslu sem til þurfti,
þá var aðstoðarskólastjórinn hér
að hætta sökum aldurs. Sam-
kvæmt lögum hefði þá átt að
bjóða mér starfið, en þeir gerðu
það ekki, heldur auglýstu það.
Þegar starf hjá opinberum starfs-
mönnum er lagt niður eiga þeir í
fimm ár rétt á starfinu á ný ef það
er stofnað aftur, eða sambærilegu
starfi. Ég sótti um stöðuna og
þeir neyddust til að láta mig fá
hana. Ég hef það á tilfinningunni
að þessi meirihluti sjálfstæðis-
manna og framsóknarmanna muni
ekki ráða mig til starfa ef hann
kemst með nokkru móti hjá því.
Það var talsverður biti fyrir mig
að kyngja að fara að vinna aftur
hjá Ísafjarðarbæ eftir það viðhorf
sem meirihlutinn í pólitíkinni
hafði sýnt mér, en ég ákvað að
gera það samt,“ segir Jóna.

Hún segist hafa orðið fyrir
skipulögðum rógsherferðum af
hálfu sjálfstæðismanna. „Það
hefur auðvitað gerst. Fyrir þarsíð-
ustu kosningar var til dæmis gefin
út lína um að ég væri á móti
íþróttum, sem er auðvitað fjar-
stæða. Það vildi svo skemmtilega
til að ég hitti einn sjálfstæðis-
mann á kosninganótt þegar þeir
voru að fagna sigri og voru kátir,
og hann sagði beint við mig að
herferðin sem þeir fóru af stað
með gegn mér hefði virkað. Ég
svaraði að hann vissi að þetta
væri ekki satt, og þá sagði hann:
Það skiptir engu máli, þetta
virkaði.“

Friðarganga á
Ísafirði í nítján ár

Jóna kveðst vera mjög sátt við
stöðu sína í Grunnskólanum á
Ísafirði og starfið þar. „Hins veg-
ar eru tækifærin á Ísafirði ekki
mjög mörg til að vinna á skóla-
sviði. Um það leyti sem ég var
að ljúka mastersnáminu bauðst
mér staða aðstoðarmanns á
menntavísindasviði Kennarahá-
skólans. En þegar maður vill búa
á Ísafirði, þá þýðir ekki mikið að
hugsa um slíkt. Ég hef svo sem
látið það stoppa mig oftar. Á
sínum tíma var ég mikið að vinna
fyrir Kennarasambandið og þá
bauðst mér þar líka vinna syðra.

Þá var það þetta sama: Að vilja
búa á Ísafirði. Ég er auðvitað
ánægð með það sem ég er að
gera í skólanum hérna, en vissu-
lega er ég alltaf opin fyrir nýjum
tækifærum.“

Jóna Benediktsdóttir hefur ver-
ið mjög virk í ýmsu félagsstarfi
fyrir utan bæjarmálin og setu í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar í tvö
kjörtímabil. Þannig hefur hún í
áratugi starfað í Samtökum hern-
aðarandstæðinga (sem áður nefnd-
ust Samtök herstöðvaandstæð-
inga). Jafnframt hefur hún unnið
með ýmsum friðarsamtökum.
„Þegar ég kom til Ísafjarðar eftir
námið í Kennaraháskólanum
fannst mér alveg ómögulegt að
geta ekki tekið þátt í friðargöngu
á Þorláksmessu. Þess vegna fékk
ég fólk í lið með mér og síðan
hefur verið hér friðarganga á Þor-
láksmessu síðustu nítján ár. Auð-
vitað er maður bara lítið peð í
hinum stóra heimi, en mér finnst
að við verðum að leggja okkar af
mörkum til að útbreiða friðarboð-
skap.“

Meðal annarra félagsstarfa
Jónu má nefna, að hún var í skát-
unum á Ísafirði og vann með
krökkunum þar þegar hún var
sjálf orðin fullorðin. Jafnframt
hefur hún verið mikið í félags-
málastörfum fyrir Kennarasam-
bandið. Og svo er það pólitíkin:
„Ég hef mjög mikinn áhuga á
stjórnmálum og félagslegu rétt-
læti, svo mikinn, að ég er skráð í
tvo stjórnmálaflokka! Tek þátt í
störfum hjá báðum – og skamm-
ast mín ekkert fyrir það.“

Samstarfið orðið
allt annað og betra

Fram hefur komið, að Jóna hef-
ur ákveðið að gefa ekki kost á sér
á ný við bæjarstjórnarkosning-
arnar í vor, að minnsta kosti ekki
í sæti þar sem hún myndi hugsan-
lega lenda í bæjarstjórn. „Aftur á
móti mun ég áfram taka fullan
þátt í umræðunni og vinna með
liðinu, eins og sagt er. Ég er búin
að vera í bæjarstjórn í átta ár og
það er bara fínt. Og þó að ég hafi
verið í minnihlutanum, þá hef ég
komið mörgum góðum málum
til leiðar.“

Jóna segir að samstarf meiri-
hluta og minnihluta í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar síðustu tvö kjör-
tímabil hafi tekið miklum breyt-
ingum. „Það hefur verið mun
betra núna seinna kjörtímabilið,
allt annað og betra. Alveg sér-
staklega núna undir lokin. Við
höfðum áður lagt fram margar
tillögur við fjárhagsáætlunargerð
og engin þeirra verið samþykkt.
Núna voru þær allar samþykktar
og voru þetta þó allt tillögur sem
við höfðum lagt fram áður.
Mannaskipti hafa auðvitað mikið
að segja. Mér hefur gengið vel
að starfa með sumum í meirihlut-
anum og öðrum ekki, eins og
gengur. Hjá okkur í Í-listanum
hefur aldrei neinn skugga borið á
samvinnuna.“                   – hþm.
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Við útnefningu á íþróttamanni
ársins í Ísafjarðarbæ var efnileg-
asti íþróttamanni bæjarins út-
nefndur í fyrsta sinn. Fyrsti hand-
hafi verlaunanna er knattspyrnu-
konan Sigrún Gunndís Harðar-
dóttir úr BÍ/Bolungavík.  Sigrún
hefur æft knattspyrnu í 10 ár og
ávallt leikið með BÍ/Bolungar-
vík.

Sigrún var mikilvægur hlekkur
í kvennaliðinu á Íslandsmótinu í
fyrra. Hún spilaði alla 16 leiki
liðsins í 1.deild og alla fjóra leiki

BÍ/Bolungarvíkur í Lengjubik-
arnum og skoraði 1 mark. Í fyrra
var hún valin til æfinga með U-
17 og U-19 landsliðum kvenna á
árinu 2013 og spilaði vináttu-
landsleik með U-17 landsliðinu
gegn Dönum 27.janúar 2013.

Í umsögn valnefndar segir að
Sigrún Gunndís er heilbrigður
og metnaðarfullur íþróttamaður,
sem stundar íþrótt sína af miklu
kappi og er góð fyrirmynd yngri
íþróttamanna.

– smari@bb.is

Fimm voru tilnefndir sem efnilegustu íþróttamenn ársins. F.v. Gísli Jörgen
Gíslason handboltamaður úr Herði, Birkir Eydal, blakmaður úr Skelli, Linda

Marín Kristjánsdóttur körfuboltakona úr KFÍ, Guðný Birna Sigurðardóttir sundkona
úr Vestra, Sigrún Gunndís og Sigurður Óli Rúnarsson lyftingamaður úr KFV.

Sigrún Gunndís efni-
legust í Ísafjarðarbæ

Kristín íþróttamaður ársins
Kristín Þorsteinsdóttir hjá

Íþróttafélaginu Ívari var á sunnu-
dag útnefnd íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar 2013. Kristín, sem
er 21 árs, hefur æft sund frá átta
ára aldri. Í umsögn valnefndar
segir að Kristín hafi ávallt stund-
að æfingar af elju og samvisku-
semi ásamt því að vera mikil
keppnismanneskja. Blaðamaður
náði á Kristínu og móður hennar,
Sigríði Hreinsdóttur, og eru þær
mæðgur að vonum stoltar af ár-
angrinum. Árið 2013 var gott
sundár hjá Kristínu. Hún tók þátt
í Reykjavík International Games,
Íslandsmeistarmóti í 50m laug,
bikarmóti á Akureyri og Íslands-
meistarmóti í 25m laug. Á þess-
um mótum vann hún fjögur gull,
tvö silfur og einu sinni vann hún
til bronsverðlauna.

Á bikarmótinu var Kristín
einungis þremur sekúndum frá
heimsmetinu og er það ótrúlegur
árangur sé tekið tillit til smæðar
Íþróttafélagsins Ívars og bágbor-
innar aðstöðu sundfólks á Ísa-
firði. Kristín æfir í Sundhöllinni
á Ísafirði og segja þær mæðgur
það vissulega erfitt að æfa í 16
metra laug en allar keppnir fara
fram í 50 og 25 metra laugum.
Sigríður bætir við að aðgengis-
mál fatlaðra séu ekki eins og best
verði á kosið í Sundhöllinni sem
gerir fötluðum erfitt fyrir að
stunda sund en segir að vissulega
sé erfitt að koma aðgengismálum
í topp ástand í svo gömlu húsi.

Sem dæmi um frábæran árang-
ur Kristínar í fyrra má nefna að á
fyrrnefndu bikarmóti, sem er
stigamót, mætti Kristín ein til
leiks frá Ívari vegna forfalla en
skilaði engu að síður 1.709 stig-
um í pottinn. Næsta lið á undan
náði  4.757 stigum en notuðu til
þess 39 sundmenn. Kristín æfir
þrisvar í viku og segir að þau séu
fimm sem æfi sund hjá Ívari en
einungis hún taki þátt í mótum
og getur það verið ansi einmana-
legt. Næsta mót á dagskránni hjá

Sundið á allan hug Kristínar
og lítill tími fyrir önnur áhuga-
mál. Hún starfar á endurhæfing-
ardeild Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða.  Auk Kristínar voru

Kristínu er Íslandsmót í apríl.
Draumurinn er að fara á stórt
sundmót á Ítalíu í haust en slík
ferðalög eru kostnaðarsöm og
ekki ákveðið hvort Kristín fari.

eftirtaldir íþróttamenn tilnefndir:
Sigfús Fossdal lyftingamaður,
Guðmundur Valdimarsson, skot-
íþróttamaður, Jón Hrafn Bald-
vinsson körfuknattleiksmaður,

Guðmundur Sigurvin Bjarnason
gönguskíðamaður, Hafsteinn
Rúnar Helgason, knattspyrnu-
maður og Anton Helgi Guðjóns-
son golfari.         – smari@bb.is

Kristín Þorsteinsdóttir, íþróttamaður Ísafjarðarbæjar árið 2013.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 23. janúarFimmtudagur 23. janúarFimmtudagur 23. janúarFimmtudagur 23. janúarFimmtudagur 23. janúar
kl. 20:00 Farmers I. Open golf

Föstudagur 24. janúarFöstudagur 24. janúarFöstudagur 24. janúarFöstudagur 24. janúarFöstudagur 24. janúar
kl. 18:00 Quatar Open - golf
kl. 20:00 farmers I Open golf
Laugardagur 25. janúarLaugardagur 25. janúarLaugardagur 25. janúarLaugardagur 25. janúarLaugardagur 25. janúar

kl. 12:45 FA bikarinn
kl. 15:00 FA bikarinn
kl. 17:30 FA bikarinn

kl. 18:00 Quatar Open - golf
kl. 18:00 Farmers I Open - golf

Sunnudagur 26. janúarSunnudagur 26. janúarSunnudagur 26. janúarSunnudagur 26. janúarSunnudagur 26. janúar
kl. 12:00 FA bikarinn
kl. 14:00 FA bikarinn
kl. 16:00 FA bikarinn

kl. 18:00 Farmers I Open golf
kl. 18:00 Barcelona - Malaga
kl. 20:00 real M. - Granada

Þriðjudagur 28. janúarÞriðjudagur 28. janúarÞriðjudagur 28. janúarÞriðjudagur 28. janúarÞriðjudagur 28. janúar
kl. 19:45 Norwich - Newcastle

kl. 19:45 Man. Utd - Cardiff
kl. 19:45 Swansea - Fulham

kl. 19:45 South.mpton - Arsenal
kl. 20:00 Crystal P - Hull City
kl. 20:00 Liverpool - Everton
Miðvikudagur 29. janúarMiðvikudagur 29. janúarMiðvikudagur 29. janúarMiðvikudagur 29. janúarMiðvikudagur 29. janúar

kl. 19:45 Sunderland - Stoke
kl. 19:45 Chelsea - West Ham

kl. 19:45 Aston Villa - WBA
kl. 19:45 Tottenham - Man. C.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
23. janúar 1934: 23. janúar 1934: 23. janúar 1934: 23. janúar 1934: 23. janúar 1934: Sunnukór-

inn á Ísafirði var stofnaður en
þennan dag tekur sól fyrst að

skína þar eftir sólarleysi
skammdegisins

24. janúar 1985:24. janúar 1985:24. janúar 1985:24. janúar 1985:24. janúar 1985: Jón Páll
Sigmarsson sigraði í keppni
um titilinn sterkasti maður
heims, fyrstur Íslendinga.

26. janúar 1866:26. janúar 1866:26. janúar 1866:26. janúar 1866:26. janúar 1866: Ísafjörður
fékk kaupstaðarréttindi. Íbúar

voru þá 220 talsins.
26. janúar 1955:26. janúar 1955:26. janúar 1955:26. janúar 1955:26. janúar 1955: Tuttugu og
níu mönnum var bjargað af
togaranum Agli rauða sem

strandaði við Grænuhlíð í Ísa-
fjarðardjúp í aftaka fárviðri.

Fimm menn fórust.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
SA og A 10-18 m/s og snjó-
koma eða slydda. Hægari

S-átt undir kvöld. Frost.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
SV 3-10 m/s og él. Hiti um og
yfir frostmarki, en vægt frost

inn til landsins.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir ákveðna A- og NA
átt. Slydda eða rigning A-til
en úrkomulítið vestantil. Hiti

um eða yfir frostmarki.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Fyrsta barn ársins 2014 á Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða á
Ísafirði kom í heiminn mánudag-
inn 6. janúar. Um var að ræða
dreng sem vó 4210 grömm við
fæðingu, eða rúmar tæpar 17
merkur og mældist 56 sentimetr-
ar.

Foreldrar nýársbarnsins heita
Ástrún Þórðardóttir og Erling Þór
Kristjánsson. Að sögn Sigrúnar
Rósu Vilhjálmsdóttur ljósmóður
heilsast móður og barni vel. Bæj-
arins besta óskar þessum nýju
foreldrum til hamingju með erf-
ingjann.

Nýársbarn
komið í heiminn

Tangagatan á Ísafirði verður
hellulögð í sumar frá Skipagötu
að Þvergötu og einnig Þvergata
frá Tangagötu að Smiðjugötu.
Meðal annarra framkvæmda á
fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar
má nefna framkvæmdir á skóla-
lóðum grunnskóla Ísafjarðar og
Suðureyrar. Heitir pottar verða
settir upp við sundlaug Flateyrar
og framkvæmt verður í Svarta
pakkhúsinu á Flateyri og Salt-
húsinu á Þingeyri.

Á fjárhagsáætlun er einnig gert
ráð fyrir kostnaði við hönnunar-
vinnu á framkvæmdum næsta árs,
til dæmist við gatnaframkvæmdir
á Hlíðarvegi og á Flateyri. Á
dagskrá eru einnig hafnarfram-
kvæmdir á Suðureyri en þær
verða gerðar í samvinnu við Sigl-
ingastofnun.

Hellulögn gömlu gatnanna á
Ísafirði hófst síðasta sumar er
Smiðjugata var hellulögð og
þykir gatan nú mikil bæjarprýði.

Tangagata hellu-
lögð að hluta til

Bókanir skemmtiferðaskipta
til Ísafjarðar ganga mjög vel en
48 skip hafa nú þegar boðað
komu sína í sumar. Á síðasta ári
komu 37 skip til Ísafjarðar og
fjölgaði þeim um fimm frá árinu
á undan og því er óhætt að segja
að mikill og stöðugur vöxtur sé í
skipakomum.

Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri í Ísafjarðarbæ, segir
að enn geti skip bæst við en einnig
hafi það gerst skip séu afbókuð
með skömmum fyrirvara, þetta
sé því tæplega endanleg tala. Þá
eru forbókanir fyrir árið 2015
hafnar og segir Guðmundur þær
líta vel út miðað við árstíma.

Stefnir í met-
fjölda skipa
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